CRYO°CABINS

Helkropps-cryoterapi fördelar inom Skönhet & Viktminskning

CRYOCABINS FRÅN CTN ÄR FRAMTIDEN INOM SKÖNHET, ELITIDROTT & HÄLSOVÅRD OCH
FÖRMINSKAR CELLULITER, FÖRYNGRAR HUDEN OCH ACCELERERAR METABOLISMEN
Helkropps-cryoterapi ökar kollagenproduktionen
som resulterar i reducering av rynkor, mindre
porer och reducering av celluliter. Behandlingen
ökar även metabolismen och gör att kroppen
förbrukar och omvandlar 400-800 kalorier vilket
bidrar till hjälp för fortsatt viktminskning eller att
konvertera fettceller.
Cryoterapin omvandlar de vita fettcellerna (farligt
fett) till brunt fett som ger kroppen bättre skydd
och hjälper den att förbränna fettet enklare. (Klicka
här för att se inslag om brunt fett från vetenskapens
värld 28/2 2017).
Den extrema kylan stimulerar frisättning av
endorfiner och andra substanser som gör att kroppen
optimeras på tre nivåer: cirkulationssystem, muskelsystem och nervsystem.
Den ytliga kärlsammandragning som alstras
under helkropps-cryoterapin förser huden med en
frisk lyster efteråt.

HÄLSA & VÄLMÅENDE

- Behandlar autoimmuna och inflammatoriska obalanser
- Reducerar kronisk smärta och trötthet
- Aktiverar kroppens naturliga, biologiska cellgenerering
- Boostar immunsystemet
- Behandlar en mängd hudåkommor
- Optimerar kroppens hormonnivåer och hormonbalans

SPORT & FITNESS

- Minskar trötthet, träningsvärk och inflammationer
- Minskar tid för återhämtning, ökar prestationen
- Ökar fokus och mental styrka
- Neutraliserar nivån av mjölksyra nästan omedelbart

RAPPORTERADE FÖRDELAR:

- Ökar metabolism & bidrar till viktminskning
- Ökar kollagenproduktionen
- Minskar celluliter
- Friskare och yngre hud
- Stärker hår och naglar
- Snabbare återhämtning efter operationer
- Behandlar psoriasis och dermatit
- Ökar lymfdränage och blodcirkulation
- Förbättrar naturlig biologisk cellgenerering
CTN Cryocabins är designade och tillverkade i Finland med högsta nordiska kvalitet och säkerhet.

KOMPLETT LÖSNING

Vi kan erbjuda ditt företag en komplett lösning när du köper din cryocabin från oss.
Vi levererar och installerar din utrustning
och utöver detta har vi haft hjälp av vår egen
inredningsarkitekt för att ge dig ett komplett
paket med material för att skapa det rum som
behövs för den sanna cryocabin-upplevelsen.
Gå in på vår hemsida www.cryocabins.se för
mer information.
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